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वरीभ एक छोटा भुरगा शोता. तो भोयक्कोत 
आऩल्मा आईलडडराां फयोफय एका ळेतालय याशत शोता. 
वरीभरा प्राणी पाय आलडत. त्मािे एक ऩाऱरेरे गाढल 
शोते - लभस्टय भूनराईट. एक ददलव एक ननददमी उां ट 
व्माऩाऱ्मारा एक उां ट खूऩ त्राव देत शोता. कोणीशी त्मा 
व्माऩाऱ्मारा भदत कयामरा ऩुढे आरे नाशी. तेव्शा वरीभ 
ऩऱत गेरा आणण त्माने त्मा खतयनाक उां टािा गऱा 
धयरा.भग वरीभने त्मा उां टाच्मा कानात प्रेभाने 
काशीतयी वाांचगतरे. तेव्शा उां ट एकदभ ळाांत झारा. उां ट 
व्माऩाऱ्माने त्मा खतयनाक उां टाऩावून वुटका करून 
घेण्मावाठी तो उां ट वरीभरा देलून टाकरा. वरीभने त्मा 
उां टारा – ओभयरा धीयाने आणण प्रेभाने आऩल्मा काफूत 
आणरे.भग त्माने आऩरे गाढल लभस्टय भूनराइट आणण 
उां ट ओभयरा खत नाांगयण्मावाठी फाांधरां. त्माच्माभुऱे  
वरीभिा ऩरयलाय खूऩ खुळ झारा. आता वरीभच्मा 
लडडराांना ळेत नाांगयण्मावाठी भेशनत कयाली रागत 
नाशी. आऩण आजशी भोयक्को भध्मे उां ट आणण 
गाढलाच्मा वाशय्माने नाांगयणी कयताांना ऩाशू ळकतो. 



एक अयफी भुरगा शोता. त्माि ेनाल वरीभ 
शोता. तो दशा लऴादिा शोता. तो भोयक्को भध्मे एका 
भातीच्मा घयात आऩल्मा अब्फा, अम्भी आणण लभस्टय 
भूनराईट फयोफय याशत शोता. लभस्टय भूनराईट शा 
भैत्रीऩूणद यीतीने याशणाये एक गाढल शोत.े त्माि ेनाक 
नेशभी ओरे अवामि.े  तो शरक्मा पऩलळ्मा यांगािा 
एकदभ िाांदणी वायखा त्मािा यांग शोता.  



एक ददलव वरीभने गव्शाि ेळेत 
नाांगयण्मावाठी भदत केरी. त्माने नाांगयाि ेभागिी 
दातयेी जलभनीत जोयात दाफरी. वरीभच्मा 
अब्फाांनी नाांगय एका दोयीने ओढरा. मा 
भेशनतीभुऱे त्माि ेअब्फा रलकय थकरे. जेव्शा 
दोघां आयाभ कयामरा फवरे, तवे्शा वरीभ त्माच्मा 
अब्फाांना म्शणारा की, जय त्माांच्मा ऐलजी लभस्टय 
भूनराईट गाढलाने जय नाांगय ओढरे तय ळेतािी 
नाांगयणी वोप्ऩी शोईर.   

लडीर त्माच्माकड ेशवून फघत म्शणारे, 
“ठीक आशे वरीभ.ऩण गाढल लस्तू ओढत नाशी 
तय त ेआऩल्मा ऩाठीलय ओझ ेलाशून नेतात.” 

ऩण वरीभरा पलवलाव शोता की जय त्मानी 
लभस्टय भूनराईटरा वाांचगतरे तय गाढल नक्की 
नाांगय ओढेर. 



  त्मानांतय वरीभ ऩऱत घयी गेरा आणण तो 
नागयण्मावाठी गाढलारा ळेतात घेलून आरा. 
वरीभच्मा अब्फाांनी नाांगय ओढण्मािी दोयी लभस्टय 
भूनराईटच्मा गळ्मात फाांधरी. भग अब्फाांनी भागिी 
कडी धयरी. दातयेां जलभनीत दाफरां आणण वरीभने 
आऩल्मा ऩाांढऱ्मा गाढलारा वाांचगतरे, “िर लभस्टय 
भूनराईट, ओढ!” लभस्टय भूनराईटने खूऩ प्रमत्न 
केरे. त्माने ऩूणद दभ रालून ओढरे. नाांगय कधी 
जलभनीलय घवयरे तय कधी थाांफरे. ऩण त ेऩुढे गेरे 
नाशी. 

नाांगयाने खूऩ खारीलय नाांगयणी झारी. 
त्माभुऱे फी ऩेयणां ळक्म नव्शत.े ळेलटी वरीभि े
अब्फा म्शणारे, “शे फघ वरीभ त ेएक िाांगरे 
गाढल आशे. ऩण तो नाांगय ओढण्मावाठी 
उऩमोगाि ेनाशी. तू त्मारा ऩयत घेलून जा.”  



दवुऱ्मा ददलळी वरीभ आणण त्माच्मा 
अब्फाांना काशी काभावाठी फाजायात जामि ेशोते.  
त ेदोघे लभस्टय भूनराईटलय फवून फाजायात यलाना 
झारे.वरीभ ऩुढे फवरा आणण अब्फा त्माच्मा भागे. 
गालाच्मा जलऱ जाताि त्माांना उां टाच्मा फाजायातून 
जोयजोयात आलाज मामरा रागरे. भोठ्मा 
आलाजात ओयडण्मािा, ककां िाऱण्मािा, कण्शािा 
आलाज मेलू रागरा. वरीभ आणण त्माि ेअब्फा 
ओयडण्माि,े ककां िाऱण्माि ेकायण ळोधण्मावाठी 
नतथे ऩोशिरे. तोऩमतं नतथे गदी जभा झारी शोती.  



ऊां ट-व्माऩायी भुस्तपारा एक खतयनाक 
उां ट खूऩ त्राव देत शोता. भुस्तपाच्मा शातात 
एक िाभड्मािा िाफूक शोता, त्माने तो उां टारा 
भायत शोता. उां ट आऩरे दोन्शी ऩाम ऩुढे करून 
आऩरी राांफ भान आणण भोठे पऩलऱे राांफ 
दात भारकारा दाखलत शोता. उां टाने आऩल्मा 
भारकाच्मा डोळ्मात थुांकण्मािा वुद्धा प्रमत्न 
केरा. जेव्शा उां ट यागात अवतो तवे्शा तो 
नेशभीि अवे कयतो.  



“ज़या त्मा उां टाकड ेफघा” वरीभने 
आऩल्मा अब्फाांना म्शटरे. “भुस्तपा 
त्मा उां टारा भायण्मािा प्रमत्न कयत 
आशे.” “त्मा बफिाऱ्मा भारकाकड े 
भुस्त्पाकड ेफघ.” अब्फा उत्तशे्जत 
शोत म्शणारे, “उां ट आऩल्मा 
भारकारा भायण्मािा प्रमत्न कयत 
आशे.” 
फव तवे्शाि उां टा आऩल्मा भारकाकड े
गेरा आणण त्माने भारकाि ेखाांदे 
तोडण्मािा प्रमत्न केरा. भुस्तपा 
घाफरून ओयडू रागरा आणण भागे 
ऩऱू रागरा. ऩण उां टने त्मािा 
ऩाठराग केरा. उां ट पुां कायत यादशरा. 
आणण भारकाकड ेजालू रागरा. 
“लािला”! भुस्तपा ओयडरा. भग तो 
गोर गोर वळावायखा ऩऱू रागरा. 
“शा उां ट भरा भारून टाकेर.”  



ऩण गदीरा त्माि ेफोरणे ऐकून शवू आरे. 
कोणीशी त्माच्मा भदतीरा आरे नाशी. वरीभरा 
वुद्धा भुस्तपािी कपकीय नव्शती. वगळ्माांना भादशत 
शोत ेभुस्तपा उां टाच्मा फयोफय अनतळम लाईट 
लागतो. 



ऩण वरीभरा प्राण्माफद्दर खूऩ पे्रभ शोत-े
खाव करून फत्तलभज आणण यागीट जनालयाांिे. 
त्माांना काफूत आणण्मािी आणण त्माांच्माळी भैत्री 
कयण्मािी मुक्ती त्मारा भादशत शोती. उां टािी 
अजून पऩटाई व्शाली अवे त्मारा लाटत नव्शत.े 
म्शणून तो भुस्तपाकड ेफघून ओयडरा, “भी तुरा 
भदत कयेन!” मानांतय वरीभ त्मा खतयनाक 
उां टाजलऱ ऩऱत गेरा. तो उां ट त्मारा भायेर अवा 
पलिायशी त्माने केरा नाशी. ककां ला त्माच्मा 
टोकदाय दाताांनी तो त्माि ेतुकड ेतुकड ेकरू 
ळकरा अवता. मा उरट वरीभने घाईने एका 
दोयीने त्मा उां टारा ऩकडरे आणण त्मारा जोयात 
झटका ददरा. त्माभुऱे उां ट रगेि थाांफरा. नांतय 
वरीभने उां टाच्मा भुरामभ गळ्मालय पे्रभाने 
थोऩटरे. भग त्माने उां टाि ेडोके खारी ओढरे 
आणण त्माच्मा कानात काशीतयी वाांचगतरे. त्मा 
ळब्दाने उां ट रगेि ळाांत झारा..   



भुस्तपा म्शणारा, “घे घे!आजऩावून तो उां ट तुझा 
आशे!” शे ऐकून वरीभ खूऩ खुळ झारा. 

“आऩरे खूऩ आबाय, भुस्तपा वाशेफ!” वरीभ 
म्शणारा. त्मानांतय वरीभ आणण त्माि ेअब्फा उां ट 
ओभयरा घेलून आऩल्मा घयी आरे. 

लभस्टय भूनराइट ऩुढे िारू रागरा आणण त्मालय 
वरीभि ेअब्फा फवरे.  

ऊां ट, लभस्टय भूनराइट च्मा भागे भागे 
ननघारा.उां टारा एका दोयीने फाांधरे शोते. श्जरा 
वरीभच्मा अब्फाने आऩल्मा शातात ऩकडरे शोते.  
उां टालय वरीभ फवरा शरत-डोरत तो घयाकड ेननघारा. 
आज वरीभ खूऩ खुळ शोता. 

वरीभने खतयनाक उां टारा ळाांत केरे शे 
ऩाशून भुस्तपा ऩऱामि ेथाांफरा. भग भुस्तपाने 
वरीभरा म्शटरे, “आज जय तू नवता तय भी 
श्जलांत यादशरो नवतो. त्मा बमांकय उां टाने 
ओभयने भरा भारून टाकरे अवते. तो ऩूणद 
आकिकेतीर वगळ्मात बमांकय उां ट आशे. त्मा 
उां टारा आता कोणी भाझ्माकडून खयेदी कयणाय 
नाशी. कोणीशी भाझ्माकडून तो उां ट घेणाय नाशी. 

“तुम्शी तो उां ट भरा द्मार का?” वरीभने 
उत्वुकतनेे पलिायरे. ”भरा तो उां ट आलडरा 
आशे.” 



 दवुऱ्मा ददलळी वरीभ आणण त्मािे अब्फा ळेतात 
गेरे.अिानक वरीभच्मा डोक्मात एक नलीन पलिाय 
आरा.  

“अब्फा!” त्माने उत्वाशाने शाक भायरी. आता ओभय 
आऩरे ळेत नाांगरू ळकतो, तो भोठा आणण ळश्क्तळारी 
आशे. 

ऩण त्माच्मा अब्फाांना शे मोग्म लाटरे नाशी. त्माांनी 
म्शटरे, “उां ट तय भार घेलून जाण्मावाठी अवतो. त्माच्मा 
कुफडाच्मा दोन्शी फाजूरा ओझ ेरादरेरे अवते. उां ट नाांगय 
ओढण्मावाठी नवते.  

ऩण  वरीभरा ऩक्की खात्री शोती की, त्माच्मा 
वाांगण्मानुवाय ओभय जरूय नाांगय ओढेर. 

भग त्माांनी उां टारा दोयी फाांधरी ज्माभुऱे तो नाांगय 
ओढू ळकेर. 

“ओढ”! ओभय ओढ!” वरीभने उत्वुक शोलून 
म्शटरे.ऩण ओभयने नकाय ददरा. त्माने आऩल्मा बमानक 
डोऱे गोर-गोर कपयलरे. त्माने आऩरी ऩाउरे जलभनीत 
घट्ट योलरे. आणण ऩुढे जाण्माव नकाय ददरा. त्माने भान 
भागच्मा फाजूरा लऱलरी आणण तो गुयगुरु रागरा. 

 



 भग त ेऩयत आरे, ऩदशरी वयीच्मा 
जलऱ दवुयी वयी कयण्मावाठी. 

वुरुलातीच्मा जागी ऩयत आल्मानांतय 
वरीभि ेअब्फा म्शणारे, “िर खूऩ झारे,आता 
थोड्मा लेऱ आऩण आयाभ करू.” 

भग त्माांनी ळेताकड ेनीट 
ऩादशरे.खावकरून त्मा दोन वऱ्मा, ज्मा ओभयने 
आत्ता नाांगयल्मा शोत्मा. त्माांना रगेि एक िूक 
वभजरी.वऱ्मा वयऱ नव्शत्मा तय नागभोड्मा 
शोत्मा. लऱलऱणाऱ्मा वाऩावायख्मा. 

ऩण ळेलटी वरीभने त्माच्मा कानात काशी 
वाांचगतरे. त्माने उां ट ळाांत झारा. त्मानांतय 
ओभयने नाांगय ओढू रागरा. वुरुलातीरा शऱू 
शऱू भग तो जोयात नाांगरू रागरा. 

उां टाच्मा भागे भागे नाांगय नाांगयत जालू 
रागरे. वरीभने भागे लऱून ऩादशरे. जलभनीत 
नाांगयल्मानांतय एक खोर वयी तमाय झारी 
शोती. 

“अब्फा, फघा! ओभय नाांगयतो आशे,” वरीभ 
ओयडरा..  

शऱूशऱू त ेऩूणद ळेतात राांफलय गेरे. एका 
फाांधाऩावून–दवुऱ्मा फाांधाऩमतं.  



“फघ वरीभ,” अब्फा म्शणारे. “म्शणून 
म्शणतो उां ट ळेतािी नाांगयणी करू ळकत नाशी.” 

वरीभ म्शणारा. “ठीक आशे अब्फा, आत्ता 
भरा कऱरे उां ट नाांगयण्माि ेकाभ का करू ळकत 
नाशी. कायण उां ट नाांगयारा एका वयऱ येऴेत ओढू 
ळकत नाशी.” 

“मोग्म फोरराव,” वरीभि ेअब्फा म्शणारे. 
“फघ उां ट गाढलावायखे िारत नाशी. गाढल आधी 
डाला ऩुढिा ऩाम आणण भग उजला भागिा ऩाम 
उिरतो. भग डाला ऩुढिा ऩाम आणण भग उजला 
भागिा ऩाम टाकतो. ऩण उां ट आऩरे दोन्शी डाले 
ऩाम एकाि लेऱी टाकतो,  आणण भग दोन्शी उजले 
ऩाम ऩुढे टाकतो. म्शणून उां ट जोयाच्मा लाऱ्मात 
डाला-उजला अवे शरतो. म्शणून उां टारा वयऱ 
येऴेत िारणे अलघड आशे.” 

   



दुुःखी शोलून वरीभने ओभयरा 
नाांगयाच्मा फाशेय काढरे. आणण त्मारा तो 
आऩल्मा भातीच्मा घयाकड ेघेलून गेरा. श्जथे 
लभस्टय भूनराईट फवरेरा शोता. वरीभ नतथे 
घयाच्मा वालरीत फवरा, आऩरी ऩाठ 
लबांतीरा टेकून फवरा. आदल्मा ददलळी त्माने 
उां टालय जी वलायी केरी शोती ती त्मारा 
आठलरी. ओभय िुऩिाऩ लभस्टय भूनराइट 
च्मा भागे िाररा शोता. 



अिानक वरीभ उत्वाशाने उठरा. तवे्शा तो 
ऩडता ऩडता लािरा. त्माने घाईने ओभयिी दोयी 
एका शातात ऩकडरी आणण लभस्टय भूनराईटिी 
दवुऱ्मा शातात. भग तो त्माांना घेलून ऩयत ळेतात 
गेरा. “अब्फा!” वरीभने जोयदाय आलाज ददरा. 

“जया, लेऱेि ेबान ठेल.” अब्फा शवत 
म्शणारे, “काम अजून नाांगयणी कयामिी आशे 
का?”.   

“शो, वरीभ म्शणारा. “तुम्शी भरा ऩयत 
एकदा ळेत नाांगयामरा ऩयलानगी द्मार का? 
लभस्टय भूनराईट,  ओभय,  आणण भी आम्शी नतघे 
लभऱून ळेत नाांगरू.” 

अब्फानी फनघतरे वरीभ काभ कयण्माव 
खूऩ उत्वुक शोता. त्माांनी म्शटरे, “नाांगय 
फाऱा,ऩण जया रलकय कय. त्माभुऱे ओभय 
दवुऱ्माांदा यागलणाय नाशी शे फघ!”  



वरीभच्मा अब्फानी जलभनीिी इतकी वुांदय 
नाांगयणी खूऩ आविमादने ऩादशरी. मालेऱच्मा 
नाांगयणीभुऱे फी रालणीवाठी िाांगरी खोर वयी 
तमाय झारी शोती. पलळेऴ गोष्ट म्शणजे ती वयऱ 
येऴेत शोती. वरीभच्मा अब्फाांना अळीि नाांगयणी शली 
शोती.त्माांनी इतकी खोर आणण वाधी वयऱ नाांगयणी 
कधीि ऩादशरी नव्शती. 

“वरीभ!” त्माांनी आनांदाने शाक भायत म्शटरे, 
“खूऩ छान!” 

शे ऐकून वरीभरा खूऩ आनांद झारा कायण 
त्माच्मा अब्फाांना आता कधीि नाांगय ओढाला 
रागणाय नाशी. 

वरीभने दवुऱ्माांदा ओभयरा नाांगयारा फाांधरे. 
त्माने ओभयच्मा ऩुढे लभस्टय भूनराइटरा एका 
भोठ्मा दोयीने फाांधरे. भग वरीभने नाांगयाच्मा 
शान्डरेरा दोन्शी शाताने धयरे. त्मानांतय त्माने 
उां टारा वाांचगतरे, “ओढ ओभय! ओढ त्माने 
गाढलारा वाांचगतरे, “ऩुढे िर, लभस्टय भुनराईट 
ऩुढे िर.!” 

शऱू-शऱू करून पऩलऱे गाढल आणण उांि उां ट 
एका वयऱ येऴेत ळेतात ऩुढे गेरे. वरीभने नाांगयारा 
कवून जलभनीत दाफून ठेलरे. त ेगव्शाच्मा ळेतात 
दवुऱ्मा टोकाऩमतं ऩोशिून ऩयत आरे. नाांगयाच्मा 
टोकाांभुऱे जभीन दोन बागात पलबागरी गेरी. 



वरीभ आनांदाने ओयडू रागरा. जेव्शा 
तो ओयडत शोता.तवे्शा लभस्टय भुनराईट 
त्माि ेओरे नाक वरीभच्मा खाांद्मालय 
यगडत शोता. वरीभने आऩरे दोन्शी शात 
लभस्टय भूनराईटच्मा गळ्मात घातरे आणण 
पे्रभाने त्मारा कुयलाऱरे. वरीभने ओभयच्मा  
कानात काशीतयी वाांचगतरे, ज्माभुऱे ओभय 
ळाांत झारा. 

अवे अनोखे दृवम – गाढल आणण 
उां टाकडून ळेत नाांगयण्माि ेदृवम आजशी 
आऩल्मारा भोयक्कोट ऩाशामरा लभऱू ळकत.े.  

  






